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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 002/2018  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA - SP  

FONOAUDIOLOGO 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

  
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, 
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado, e o CADERNO DE  QUESTÕES.  

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE 
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO 
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS. 

 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

Destaque aqui 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA – SP  – FONOAUDIOLOGO 
Marque aqui as suas respostas:  
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DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Língua Portuguesa  
Legislação 
Conhecimento Específico 
 

10 
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10 

Total de questões  25 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia o texto e responda às questões de 1 a 5:  

 
1) O infográfico apresenta o Cenário da Educação 
Brasileira em 2015. Analisando o texto, é CORRETO 
afirmar que: 
a) Um dos fatores que colocam o Brasil em 60º lugar no 
Ranking Mundial (PISA) é o fato de apenas 45% dos 
professores de Ensino Fundamental possuir formação 
adequada.  
b) A colocação do Brasil no Ranking Mundial (PISA) não 
gera preocupações, já que há países como uma colocação 
inferior, como é o caso de Gana.  
c) Que a meta para o ano de 2024 é que de que 97% dos 
alunos com idade entre 6 e 14 anos estejam matriculados 
na Educação Infantil.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
2) Quanto à tipologia do texto lido, é CORRETO afirmar 
que se trata de um: 
a) Texto descritivo.  
b) Texto dissertativo.  
c) Texto dramático.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
3)  Assinale a alternativa CORRETA quanto à função 
de linguagem presente no texto.  
a) Função Emotiva.  
b) Função Referencial.  
c) Função Fática.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
4) Com relação à coerência interna do texto, é 
INCORRETO afirmar que: 
a) Embora o número de escolas públicas no país seja 
maior do que o número de escolas privadas, o número de 
novos alunos vem caindo na rede pública.  
b) O número de alunos com a aprendizado adequando em 
matemática é maior entre os alunos de 9º ano, enquanto 
que em português este número é maior para os alunos de 
5º ano.  

c) Entre os fatores de elevam o nível de educação no país 
estão a responsabilidade social e o aprendizado do aluno.   
d) Nenhuma das alternativas.  
 
5) Na oração “35% dos alunos teve aprendizado 
adequado”, o verbo em destaque 
a) O verbo não poderia estar no singular, pois deve 
concordar com “alunos”.  
b) Poderia ser substituído pela forma verbal no pretérito 
imperfeito do indicativo sem prejuízo semântico.  
c) Poderia ser substituído pelo mesmo verbo no plural sem 
prejuízo sintático.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
6) É possível dizer que o trecho que segue, retirado do 
conto “A Moça Tecelã”, de Marina Colasanti, faz 
intertextualidade com:  
 “Assim, jogando a lançadeira de um lado para outro e 
batendo os grandes pentes do tear para frente e para 
trás, a moça passava os seus dias.” 
a) Ilíada de Homero.  
b) Julieta de Shakespeare.  
c) Penélope de Homero.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
7) No trecho do conto, acima, o termo “e” é 
classificado como: 
a) Conjunção Coordenativa Aditiva na primeira e na 
segunda ocorrências.  
b) Preposição na primeira ocorrência e Conjunção 
Coordenativa Alternativa na segunda.  
c) Conjunção Subordinativa Comparativa na primeira 
ocorrência e preposição na segunda.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
8) O termo “lançadeira” é formado por:  
a) Prefixação.  
b) Aglutinação.  
c) Sufixação.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
9) Na oração “O livro será escrito por vários poetas”, é 
CORRETO afirmar que a voz verbal trata-se de: 
a) Voz ativa.  
b) Voz passiva analítica.  
c) Voz passiva sintética.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
10) Na oração “Gostaria que todos viessem à festa”, o 
termo em destaque é classificado como: 
a) Pronome relativo invariável.  
b) Conjunção subordinativa integrante.  
c) Preposição essencial.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
LEGISLAÇAO 

 
11) De acordo com a Lei complementar municipal nº. 
4.457, de 03 de novembro de 2014, Código de Posturas 
do município de Lucélia - SP Artigo 71 - Os 
estabelecimentos comerciais poderão funcionar de 
segunda a sextafeira, das 08:00 às 22:00 horas e aos 
sábados até às 18:00 horas, independente de licença, 
nas seguintes datas especiais:Assinale a alternativa 
INCORRETA. 
a) semana das mães – maio. 
b) semana dos namorados – junho. 
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c) semana dos pais – agosto. 
d) semana do natal – dezembro. 
 
12) Conforme a  Lei complementar municipal nº. 4.457, 
de 03 de novembro de 2014 . Código de Posturas do 
município de Lucélia - SP Artigo 93 - Os vendedores 
ambulantes de gêneros alimentícios além das 
prescrições deste Código que lhes são aplicáveis 
deverão observar ainda as seguintes: 
 I - velarem para que os gêneros que ofereçam não 
estejam deteriorados nem contaminados e se 
apresentem em perfeitas condições de higiene, sob 
pena de multa e de apreensão das referidas 
mercadorias que serão inutilizadas;  
II - terem os produtos expostos à venda conservados 
em recipientes apropriados, para isolá-los de 
impurezas e de insetos;  
III - usarem vestuário adequado e limpo; 
 IV - manterem-se rigorosamente asseados. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I e III. 
b) Apenas II, III e IV. 
c)  I, II e III e IV. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
13) Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente  
Art. 14. O Sistema Único de Saúde promoverá 
programas de assistência médica e odontológica para 
a prevenção das enfermidades que ordinariamente 
afetam a população infantil, e campanhas de educação 
sanitária para pais, educadores e alunos. Com base 
nessa informação assinale a alternativa INCORRETA. 
a) É obrigatória a vacinação das crianças nos casos 
recomendados pelas autoridades sanitárias.            
b)  O Sistema Único de Saúde promoverá a atenção à 
saúde bucal das crianças e das gestantes, de forma 
transversal, integral e intersetorial com as demais linhas 
de cuidado direcionadas à mulher e à criança.           
c) A atenção odontológica à criança terá função educativa 
protetiva e será prestada, inicialmente, antes de o bebê 
nascer, por meio de aconselhamento pré-natal, e, 
posteriormente, no sexto e no décimo segundo anos de 
vida, com orientações sobre saúde bucal.         
d)  É obrigatória a aplicação a todas as crianças, nos seus 
primeiros doze meses de vida, de protocolo ou outro 
instrumento construído com a finalidade de facilitar a 
detecção, em consulta pediátrica de acompanhamento da 
criança, de risco para o seu desenvolvimento psíquico.   
 
14)Conforme o Estatuto da criança e do Adolescente 
Art. 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de 
atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, 
são obrigados a: 
I - manter registro das atividades desenvolvidas, 
através de prontuários individuais, pelo prazo de dez 
anos; 
II - identificar o recém-nascido mediante o registro de 
sua impressão plantar e digital e da impressão digital 
da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas 
pela autoridade administrativa competente; 
III - proceder a exames visando ao diagnóstico e 
terapêutica de anormalidades no metabolismo do 
recém-nascido, bem como prestar orientação aos 
pais; 
Assinale a alternativa CORRETA 
a) Apenas II e III. 
b) Apenas I, III. 

c) Apenas III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
15) Conforme o Estatuto da criança e do Adolescentea 
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da 
sociedade em geral e do poder público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária. A garantia de prioridade 
compreende: 
Assinale a alternativa INCORRETA. 
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 
circunstâncias; 
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou 
de relevância pública; 
c) preferência na formulação e na execução das políticas 
sociais públicas; 

  d) Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

 
16) O desenvolvimento e a maturação do sistema 
auditivo da criança com audição normal seguem uma 
sequência de comportamentos que se iniciam ao 
nascimento. Esse desenvolvimento inclui as seguintes 
etapas: 
a) Detecção, discriminação, localização, reconhecimento e 
compreensão auditiva. 
b) Detecção, memória, localização e interpretação 
auditiva. 
c) Detecção, discriminação, localização, aceitação e 
compreensão auditiva. 
d) Encontro, discriminação, localização e interpretação 
auditiva. 
 
17) Paciente, gênero feminino, 45 anos comparece à 
clínica Fonoaudiológica para avaliação auditiva 
periódica com encaminhamento do ORL. Paciente 
refere que sente zumbido, plenitude auricular e 
vertigem em episódios paroxísticos. Durante as 
avaliações, observa-se que a perda auditiva é 
flutuante. Assinale a alternativa CORRETA quanto à 
possível patologia apresentada: 
a) Otosclerose. 
b) PAINPSE. 
c) Doença de Meniere. 
d) Otite aguda crônica.  
 
18) Paciente, gênero masculino, 73 anos comparece 
para avaliação audiológica com a seguinte queixa: “eu 
escuto, mas não entendo”. Após audiometria, obtém-
se o laudo: perda auditiva sensório neural 
descendente de grau moderado bilateral. De acordo 
com os dados apresentados, assinale a alternativa 
quanto à possível patologia apresentada pelo 
paciente: 
a) PAINPSE. 
b) Neuropatia. 
c) Presbiacusia. 
d) Otosclerose.  
 
19) Analise a descrição abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA quanto ao tipo de patologia vocal 
apresentada: 
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“Tumores constituídos por secreções amareladas por 
um epitélio claro e transparente. O principal sintoma 
vocal é a rouquidão. Há um enfraquecimento vocal e 
esforço na emissão, bem como cansaçao ao fala e 
dificuldade para coordenar o ar durante a fala, além de 
cansaço. A incidência é maior em mulheres adultas 
jovens e em profissionais da voz. O tratamento é 
cirúrgico com intervenção fonoaudiológica pré e pós 
cirúrgico.” 
a) Cisto. 
b) Nódulo. 
c) Pólipo. 
d) Edema. 
 
20) Sobre a disfunção temporomandibular, analise as 
afirmações e assinale a alternativa CORRETA: 
I - A DTM ocorre mais comumente em mulheres entre 
20 e 40 anos, mas pode ocorrer com qualquer pessoa. 
II - A causa de distúrbios da articulação 
temporomandibular é desconhecida em muitos casos. 
Trauma na mandíbula ou conjunta pode desempenhar 
um papel no desenvolvimento de distúrbios da ATM. 
III – Dentre os sintomas, pode-se observar: capacidade 
limitada para abrir a boca, sensação de cansaço no 
rosto, dificuldade para mastigar, inchaço ao lado da 
face e zumbido. 
a) Apenas as alternativas II e III estão corretas.  
b) Apenas a alternativa I está correta. 
c) Apenas as alternativas I e III estão corretas.  
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
21) Sobre a disfagia orofaríngea é CORRETO afirmar 
que: 
a) Refere-se a uma sensação de alimento ou líquido 
“preso” na base da garganta ou no peito depois que o 
paciente começa a engolir. As causas incluem acalasia, 
espasmo esofágico difuso, tumores, esclerodermia, 
inflamação do esôfago devido à radioterapia, entre outras. 
b) Os distúrbios da deglutição são definidos como disfagia 
orofaríngea quando apresentam sinais e sintomas 
específicos, caracterizados por alterações em apenas uma 
etapa da dinâmica da deglutição. Pode ser adquirido, 
nunca congênito.  Após comprometimento neurológico, 
com prejuízo dos aspectos nutricionais, hidratação, função 
pulmonar e integração social do indivíduo. 
c) Refere-se a um sufocamento ou tosse ao tentar engolir, 
ou sensação de alimento ou líquido descendo pela 
traqueia ou subindo pelo nariz. A disfagia orofaríngea 
pode levar à pneumonia. As causas incluem doenças 
neurológicas (Parkinson, Esclerose Múltipla), divertículo 
de Zenker e câncer. 
d) Nenhuma das alternativaS. 
 
22) Apraxia é uma condição neurológica em que a 
pessoa é incapaz de realizar voluntariamente 
movimentos motores mesmo que seus músculos 
estejam normais e ela saiba como fazer o movimento. 
Assinale a alternativa CORRETA em relação à apraxia 
da fala: 
a) Condição em que a pessoa acha difícil ou impossível 
mover sua boca ou língua para falar. Isso ocorre mesmo 
quando a pessoa tem o desejo de falar e os músculos da 
boca e língua são capazes de formar palavras. 
b) Existem duas formas de apraxia da fala. A apraxia de 
desenvolvimento pode ocorrer em qualquer idade e faz 
com que a pessoa perca a capacidade da fala que tinha 
antes. Já a apraxia adquirida está presente desde o 

nascimento e afeta a capacidade da criança para formar 
sons e palavras. 
c) A pessoa é incapaz de realizar tarefas aprendidas 
quando recebe os objetos necessários para ela. Por 
exemplo, ela pode usar uma chave inglesa como uma 
caneta. 
d) A pessoa não consegue fazer tarefas complexas na 
ordem correta, uma dificuldade poderia ser colocar a meia 
antes do sapato, por exemplo. 
 
23) A deglutição é um função que se encontra alterada 
nos respiradores bucais por alguns fatores 
determinantes. Assinale a alternativa CORRETA 
quanto a estes fatores: 
a) Mordida aberta anterior: com anteriorização da língua, 
para permitir a passagem do ar; presença e volume de 
amigdalas e adenoides. 
b) Mordida fechada anterior, com posteriorização de 
língua; presença e volume de amigdalas e adenoides.  
c) Mordida aberta anterior: com anteriorização da língua, 
para permitir passagem do ar; não há presença de 
obstrução de vias aéreas.  
d) Mordida cruzada anterior, com a língua em 
posicionamento normal; presença e volume de amigdalas 
e adenoides.  
 
24) Os profissionais do NASF devem apoiar a equipe 
de saúde da família por meio de matriciamento, 
construção conjunta de projetos terapêuticos e 
demais momentos de troca de saberes, garantindo um 
processo de trabalho compartilhado e corresponsável 
na prestação do cuidado. O fonoaudiólogo do NASF 
desenvolve tanto atividades comuns aos demais 
profissionais quanto ações específicas. Dentre estas, 
pode-se citar:  
a) Orientar agentes comunitários de saúde, para coletar 
dados referentes à comunicação dos usuários e detecção 
de sinais indicadores de alterações da comunicação 
humana. 
b)  Identificar fatores de risco que levam aos distúrbios da 
comunicação e funções orofacias; compartilhar a 
construção de projetos terapêuticos dos usuários com 
necessidade de atenção especializada. 
c) Desenvolver atividades de promoção à saúde e de 
comunicação, por meio da abordagem de temas como 
saúde materno infantil, desenvolvimento infantil, saúde 
auditiva, saúde mental, saúde vocal e saúde do idoso. 
d) Realizar visitas domiciliares, para elencar fatores 
ambientais e familiares que possam gerar alterações na 
comunicação humana. 
 
25) A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do SUS 
e sobre as transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros na área da saúde. Na história da 
saúde pública do país, o controle social se apresenta 
como maior instrumento de defesa social do Sistema 
Único de Saúde (SUS), o que mostra a participação da 
sociedade na luta pela democracia, qualidade de vida 
e defesa de uma política de saúde pública e 
transparente. O exercício do controle social aparece 
como instrumento para uma gestão democrática e 
participativa, levando em consideração, sobretudo, os 
mecanismos que intermedeiam esse processo. 
Assinale a alternativa CORRETA quanto à participação 
do Fonoaudiólogo na construção de políticas 
públicas: 
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a) O fonoaudiólogo, enquanto profissional de saúde, é um 
ator indispensável para promover a efetivação de direitos 
e na construção de políticas públicas em saúde que 
atendam as reais necessidades da população. Quanto à 
participação no controle social, os principais espaços que 
configuraram essa oportunidade são: conferências de 
saúde, debates públicos sobre a temática; participação 
nos Conselhos de Saúde e na reunião de Orçamento 
Democrático. 
b) O fonoaudiólogo, enquanto profissional de saúde não 
deve se envolver em ações para promover a efetivação de 
direitos e na construção de políticas públicas em saúde 
que atendam as reais necessidades da população. Quanto 
à participação no controle social, os principais espaços 
que configuraram essa oportunidade são: conferências de 
saúde, debates públicos sobre a temática; participação 
nos Conselhos de Saúde e na reunião de Orçamento 
Democrático. 
c) O fonoaudiólogo, enquanto profissional de saúde, é um 
ator indispensável para promover a efetivação de direitos 
e na construção de políticas públicas em saúde sem que 
seja realizado algum estudo sobre as necessidades da 
população. Quanto à participação no controle social, os 
principais espaços que configuraram essa oportunidade 
são: conferências de saúde, debates públicos sobre a 
temática; participação nos Conselhos de Saúde e na 
reunião de Orçamento Democrático. 
d) O fonoaudiólogo, enquanto profissional de saúde, é um 
ator indispensável para promover a efetivação de direitos 
e na construção de políticas públicas em saúde que 
atendam as reais necessidades da população. No entanto, 
a única função do profissional atualmente é realizar terapia 
individuais em Postos de Saúde.  
 


